SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: OLHANDO PARA SI.
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito.
LOUVOR E ADORAÇÃO: Mil Graus (Renascer Praise) – Que Se Abram Os Céus (Nívea Soares).

Um menino fez arte e o pai o castigou com 10 varadas. Porém, cessou na quinta varada. O
garoto estranhou, chorando disse: - Não era dez, papai? Sim, mas quero que você aprenda o
que é compaixão. – Você merece 10, mas vou lhe dar 5. Agora, volte ao castigo de 3 horas.
Porém, meia hora depois, o pai chama o menino para tomar um sorvete! – Isso é misericórdia!
– Isso é Compaixão! – Isso é a Graça de Deus! – Isso é o verdadeiro Evangelho!

TEMA: COMPAIXÃO
TEXTO: “Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci
de ti? ” (Mateus 18. 33)
RESUMO DA MENSAGEM: Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a derrota de
alguém. É a participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura
para com o sofredor. O capítulo 18 de Mateus é o capítulo da compaixão. Jesus coloca uma
responsabilidade sobre os que estão firmes na fé. Por isso, é nossa responsabilidade ajudar o caído,
ter misericórdia e exercer a compaixão. 1- Primeira face da compaixão é ver aquele que precisa de
nossa ajuda. Mas como vamos ver, se estamos trancados entre quatro paredes? É preciso sair do
sistema do mundo de egoísmo. Pessoas egoístas não tem tempo para se preocupar com os outros.
Porque estão sempre ocupadas cuidando delas mesmas. 2- A segunda face da compaixão é sentir-se
incomodado com o sofrimento ou fracasso de alguém. Existem pessoas que veem, mas não se
incomodam. Compaixão também é sentir a dor alheia. 3- A terceira face da compaixão é estar
disponível para agir em favor do perdido (Ler Mt 25.35-40). O Evangelho é o Poder e o Amor de Deus
em ação. Jesus está falando aqui, sobre atitudes de compaixão. Porque é incoerente você dizer que é
cristão e não praticar as obras de Cristo. 4- A fé sem obras é morta (Ler Tg 2.14-18). Tiago está falando
de uma fé que transforma o nosso interior. Que mostramos ao mundo, o que existe dentro de nós. Se
o eu coração é cheio de compaixão, suas obras também serão cheias de compaixão. Deus te abençoe!
PONHA EM DISCUSSÃO:
 Você tem visto o próximo? Você tem sentido o sofrimento alheio?
 O que você tem feito como cristão?
 Que tipo de Obras você tem praticado?
ORAÇÃO: Ore pedindo a Deus que nos dê compaixão.
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus!








FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL
TADEL - Domingo, 24 de Março, às 9:15hs. Venha participar!!! Serie de Mensagens: O Pentecoste.
CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 24 de Março. Com um único Culto às 19:00hs.
CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 21 de Março, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Início da Campanha: Eu
Vou Dar a Volta Por Cima! Venha buscar a sua vitória!
ORDENAÇÃO PASTORAL – Sábado, 23 de Março, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs.
VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas, às 22:00hs. Para toda a igreja! No Templo.
JEJUM PARA O PROJETO RESGATE – Início do jejum será dia 18/03. Serão 21 dias de jejum e oração pelos desviados.
Participe deste projeto!!!
RELÓGIO DE ORAÇÃO – Todos os dias das 18:00hs às 00:00hs, no Templo. Pelo Projeto Resgate. Participe!!!

